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Onderwerp: Aanpassen rotonde Dr. Saalvan Zwanenbergsingel/ Joannes
Zwijsenlaan

De raad van de gemeente Oss in vergadering bijeen op donderdag 12 november
2015 inzake de programmabegroting 2016 -2019
Constaterende dat;
. Er in de programmabegroting 2016 - 2A19 € 975.000 is opgenomen voor het
transformeren van de rotonde Dr. Saal van Zwanenbergsingel/ Joannes Zwijsenlaan
naar een kruispunt met verkeerslichten.
. Hiervoor in de nota reserves een onttrekking is opgenomen uit de reserve mobiliteit.

Ovenregende dat;
. De doorstroming bij een kruispunt met verkeerslichten niet per se groter is dan op
een rotonde.
. Stichting wetenschappelijk ondezoek verkeersveiligheid (SWOV) aangeeft dat
rotondes aanzienlijk lagere CO en NO uitstoot met zich meebrengen dan een
kruispunt met verkeerslichten.
. Een lagere uitstoot van CO en NO van belang is voor het milieu in het algemeen en
de nieuwe direct in de nabijheid aanwezige woonomgeving in het bijzonder.
. Rotondes veiliger zijn dan kruispunten omdat het aantal potentiële conflicten tussen
verkeersdeelnemers er aanzienlijk lager is.
. Het bedrag van € 975.000 wellicht beter besteed kan worden aan
verkeersverbeteri n gen elders.
Besluit:
Geen € 975.000 te onttrekken in 2019 uit de reserve mobiliteit ten behoeve
van het vergroten van de capaciteit van de kruising Dr.S v.
Zwanenbergsingel/Joannes Zwijsslaan en vooralsnog geen tijd en geld te
steken in het vervangen van bovengenoemde rotonde door een kruising met
verkeerslichten
De nota reserves hierop aan te passen, én de zin in de Programmabegroting
op pagina 70 onder het kopje lnvesteringen mobiliteit 'ln 2019 gaat het om
het vergroten van de capaciteit van de kruising Dr. S. v.
ZwanenbergsingellJoannes Zwijsslaan (€ 975.000) te schrappen (laatste zin).
lndien de noodzaak voor verkeerslichten volgt uit de geplande HOV buslijn te
onderzoeken of aangestuurde verkeerslichten in combinatie met een rotonde
niet een aantrekkelijker en goedkopere oplossing kunnen geven.
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